Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra
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03 04 EXTERIÖR DESIGN

”DET ÄR DRÖMMARNA SOM GER LIVET MÅL OCH MENING. DÄRFÖR VILL JAG ALDRIG SAKNA MÅL SÅ LÄNGE JAG LEVER. MAN MÅSTE HÅLLA DRÖMMARNA VID LIV.”
SOICHIRO HONDA (1906-1991)
TILL ALLA SOM NÅGONSIN STÄLLT SIG FRÅGAN: ÄR DETTA DET BÄSTA JAG KAN PRESTERA?
TILL ALLA SOM INTE ÄR RÄDDA FÖR ATT GÖRA SAKER PÅ ETT NYTT SÄTT.
TILL ALLA SOM INTE GER UPP NÄR ALLA ANDRA GÖR DET.
TILL ALLA SOM KÄNNER BEGRÄNSNINGARNA MEN VÄLJER ATT STRUNTA I DEM.
TILL ALLA SOM NÅGONSIN HAR VELAT UPPFYLLA EN DRÖM.
DET ÄR FÖR DIG SOM VI HAR SKAPAT NYA LEGEND.
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DRÖMMEN: ATT BYGGA EN STANDARDBIL MED ALL FORMEL 1TEKNIK SOM ÄR LAGLIGT MÖJLIGT
Konsulten: Ayrton Senna.
Resultatet: Honda NSX – världens första bil med kaross och chassi
helt i aluminium. Vi byggde en särskild fabrik enbart för Honda NSX.
Denna passion, denna ambition, är vad som gör nya Legend till vad
den är.
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Får vi även påminna om ASIMO? Han som ser ut som en robot, men rör sig som en människa. Han är världens mest avancerade humanoida robot vad gäller rörlighet och röstigenkänning.
När vi skapade honom lärde vi oss oerhört mycket. Vi lärde oss att vi kan efterskapa de mänskliga rörelserna exakt. Vi lärde oss att han kunde reagera på mänskliga kommandon, en
kunskap som vi sedan utvecklat i vårt röststyrda satellitnavigeringssystem. ASIMO representerar vår vision av nyskapande tekniker som överträffar den vardagliga uppfattningen
om förflyttning och rörlighet.
Nya idéer föds varje minut. Det ingår i vårt eviga uppdrag, att förvandla inspirerande idéer till verklighet.

När andra säger ”Det går inte” säger vi ”Det går”. När andra säger ”Varför?” säger vi ”Varför inte?” Vårt kännemärke är vår vilja att uppfinna och driva oss själva till det yttersta, på
alla teknikens områden.
Vår grundare, Soichiro Honda, drömde redan när han gick i skolan om att skapa ett flygplan. 87 år senare skapade våra ingenjörer experimentplanet HondaJet. Trogna våra ideal att
söka lösning genom innovation utmanar detta plan många vedertagna sanningar inom aerodynamisk design. För det första har planet en kompositkonstruktion och vingar som
formats från en enda aluminiumplåt för att skapa en slätare yta. Men det verkligt radikala är att motorerna sitter ovanpå vingarna. Vårt nytänkande har inte bara ökat
bränsleeffektiviteten med 40 % utan även gett 30 % större utrymme i kabinen, jämfört med ett konventionellt jetflygplan, tack vare den nya placeringen av motorerna. Så kan det
gå när fantasin ges fritt spelrum.

Med vår företagsfilosofi har vi kunnat växa till världens största motortillverkare, till
exempel har vi i vårt program de mycket speciella VTEC-motorerna. De är världens mest
tillförlitliga bensin-motorer, med över 15 miljoner sålda enheter under de senaste 15
åren. Och de har gett begreppet motordesign en ny definition.
Så blir det när man aldrig nöjt slår sig till ro utan alltid strävar efter perfektion.
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SUPER HANDLING-ALL WHEEL DRIVE: MANÖVERFÖRMÅGA SOM EN SPORTBIL. INTERIÖR SOM EN LYXIG SEDAN.

Lyx och senaste teknik är mer än tillräckligt för en del. Men hos Honda strävar vi också efter upplyftande körupplevelser. Därför ville våra tekniker skapa ett system som förstärker
köregenskaperna samtidigt som det ger en ökad känsla av kontroll och prestanda. Resultatet blev Super Handling – All Wheel Drive (SH-AWD), en supersmidig fyrhjulsdrift, ett unikt
system konstruerat av lättviktsmaterial (t ex drivaxlarna som visas på sid 7 och 8) som ger dig överlägsen kontroll även på vintervägar.

SUPER HANDLING-ALL WHEEL DRIVE: (SH-AWD)
Alla vägar är inte byggda som racerbanor eller halkbanor, med jämn beläggning och doserade, välavvägda kurvor. Det är kanske tvärtom så att det ofta känns obekvämt i kurvor. Nya Legend är
utrustad med vår rosade SH-AWD-teknik, ytterligare en världspremiär från Honda. Systemet tolkar vägförhållandena och fördelar sedan momentet oberoende till vart och ett av de fyra hjulen.
Det betyder att det inte enbart ser ut som om du kör mjukt och följsamt, det kommer också att kännas så.
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BAKRE INSIDA

0%
FRÄMRE INSIDA

15%

FRÄMRE UTSIDA

15%
BAKRE UTSIDA

70%
SUPER HANDLING-ALL WHEEL DRIVE: PRECISIONSMOMENT FÖR PRECISIONSMANÖVRERING
Med SH-AWD kan upp till 70 % av drivkraften fördelas antingen till fram- eller bakhjulen. Dessutom är systemet så intelligent att upp till
100 % av momentet kan fördelas på bakhjulen för att ge en extraordinär grad av grepp och stabilitet.
SUPER HANDLING-ALL WHEEL DRIVE: DEN ENKLA FÖRKLARINGEN
För att sammanfatta, detta är en fyrhjulsdrift som tänker själv. När underlaget ändras fördelar tekniken vridmomentet över de fyra hjulen – så
att styrförmåga och drivkraft säkerställs under alla förhållanden.
När konkurrenterna använder bromsarna för att fördela momentet mellan hjulen så använder vi motorkraften.

SUPER HANDLING-ALL WHEEL DRIVE: DEN TEKNISKA FÖRKLARINGEN
SH-AWD tar emot data från sensorer som mäter styrvinkel, sidledes acceleration och hjulens rotationshastigheter. Denna information
överförs till elektromagnetiska kopplingar som är placerade i den bakre differentialen – en annan av Hondas världsnyheter. Dessa
kopplingar styr en uppsättning planetväxlar som överför optimalt moment till respektive bakhjul. Momentfördelningen sker på alla fyra
hjulen: vänster, höger, fram och bak. Effekten av denna simultana, proportionella fördelning av momentet över alla fyra hjulen skapar
en kontroll och smidighet som går långt utöver det vanliga.
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL: ACC
Vanliga farthållare är praktiskt att ha på lugna motorvägar
men vägarna är idag ofta långt mer trafikerade och
körningen mycket mer komplex än någonsin tidigare.
Därför har våra konstruktörer skapat ACC. Detta
sofistikerade system är utformat för att ge lite extra
bekvämlighet men framför allt, större säkerhet. Med ACC
anger du en hastighet mellan 30 och 180 km/h och
denna hastighet hålls så länge du inte har något fordon
framför. Så snart du har ett annat fordon framför dig
aktiveras millimetervåglängdsradarn – monterad bakom
”H”-emblemet i grillen – och avståndet till fordonet mäts
så att både din hastighet och avståndet till det andra
fordonet kan regleras. När du eller det andra fordonet
byter fil, eller när avståndet ökar så mycket att systemet
inte längre kan detektera fordonet, återtas den tidigare
inställda hastigheten.
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FORMEL-1: DEN ULTIMATA TESTBANAN
Det finns team som deltar i Formel 1 för äran. Inom Honda har vi ett något annorlunda synsätt. Vi ser det som en provbänk för prestanda. Där drivs vi till vårt yttersta och där lär vi
oss mest. Därför har vi byggt egna Grand Prix-banor vid Suzuka, en klassisk Formel 1-ring, och Motegi, Japans enda bana för CART-serien. Det vi lär oss här använder vi i
produktionen av våra standardbilar.
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BANBRYTANDE ROLIGT

Det finns de som frågar sig: ”Varför tävla med terrängfordon (ATV)?” Vi frågar oss: ”Varför inte?”
Hondas filosofi är att göra det omöjliga möjligt. ATV är en trevlig omväxling från racerbilar,
motorcyklar och båtar. Det finns till och med organiserade ATV-tävlingar.

EXTRAORDINÄRA PRESTANDA. DET ÄR DET MINSTA DU KAN FÖRVÄNTA DIG.
Hjärtat i Legend är en imponerande 3,5-liters VTEC, en V6-motor med 24 ventiler och helt i aluminium, som presterar 295 hk vid 6 200 varv per min, via en automatisk
växellåda med två körlägen.
Enbart detta är fullt tillräckligt för att leverera imponerande kraft. Men i vår övergripande strävan att skapa ett exceptionellt effekt/vikt-förhållande har vi använt magnesium till
ventilkåporna, aluminium till insugsrören och dessutom vidtagit andra viktbesparande åtgärder på olika platser i bilen. Det betyder att nya Legend har fått prestanda på den
absolut högsta nivån.
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TA KONTROLLEN
Inspirerade av våra erfarenheter inom racing har instrumentpanelen i nya Legend fått en ergonomisk design som ger dig fullständig kontroll. Det betyder tydliga mätare,
rattmonterade växelpaddlar, röststyrt satellitnavigeringssystem och alla viktiga reglage nära till hands.
Ratten är elektroniskt inställbar, i både höjd och avstånd, för att ge en bekväm körställning. Även förarstolen är elektroniskt inställbar, på 8 olika sätt med svankstöd, vilket
framförallt ökar bekvämligheten på långresor.
Föraren och framsätespassageraren har olika temperaturkontroller, och den innovativa klimatanläggningen använder optiska- och
GPS-sensorer för att bestämma solens läge och ställer automatiskt in den skönaste temperaturen.
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Beige läder med instrumentpanel i trä

Det finns tre olika interiörer att välja till nya Legend, alla i högkvalitativa material inklusive särskilt utvalt läder och trä i instrumentpanelen.

Svart läder med instrumentpanel i trä

Varmgrått läder med instrumentpanel i trä
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Nykonstruerade stolar i nya Legend ger både kvalitet och komfort och de är klädda i mjukt, handsytt läder.
Konstruktionen av de ventilerade framstolarna (tillval) med elvärme lämnar gott om utrymme för benen. I baksätet har vi tänkt på hur man skapar ett optimalt utrymme för
passagerarna. Den behagliga känslan av frid förstärks ytterligare genom den indirekta belysningen som används i kupén.
Vi har även inkluderat det senaste inom ljudkvalitet. Ett Bose®-system med 10 högtalare skapar ett surroundljud på varje sittplats. Men om det är stillhet och tystnad du vill ha
finns även ett aktivt ljuddämpningssystem (Active Noise Cancellation) som dämpar alla ljud som kan tränga in i kupén från den omgivande vägmiljön.
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COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM: FÖRUTSER KOLLISIONER
Det spelar ingen roll hur skicklig föraren är, ibland går det ändå inte att undvika en olycka. Om det händer, finns i nya Legend det radarbaserade kollisionsmildrande
bromssystemet CMBS (Collision Mitigation Braking System) som kommer till din omedelbara hjälp med ljud och ljussignaler när ett tillbud uppstår och du kan behöva bromsa.
Naturligtvis behåller du hela tiden den fulla kontrollen.
Systemet fungerar i tre steg:
Steg 1 Om systemet känner av en situation som kan innebära en risk varnas föraren med ljud och ljus.
Steg 2 Om föraren inte reagerar kommer E-Pretensioner-systemet att försiktigt sträcka säkerhetsbältet som en varning som känns och bromskraftsförstärkningen aktiveras för att
hjälpa till att minska hastigheten.
Steg 3 Om systemet bedömer att en olycka är oundviklig kommer E-Pretensioner-systemet att spänna säkerhetsbältena med tillräcklig kraft för att kompensera för eventuellt
bylsig klädsel. CMBS aktiverar även full bromskraft för att ytterligare minska olyckshastigheten, krockkrafter och eventuella risker för passagerarna.
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ADAPTIVE FRONT LIGHTING SYSTEM: HJÄLP ATT SE FRAMÅT
Adaptive Front Lighting System (AFS) i nya Legend vrider automatiskt strålkastarna upp till 20 grader i båda riktningarna i takt med att ratten vrids. Så när du tar en kurva kommer
strålkastarna automatiskt att följa din färdriktning. Det innebär att dikesrenen blir bättre upplyst och de skymda ställena blir färre, och olycksrisken minskar därmed drastiskt.

POPUP-HUV
Popup-huven styrs av tre sensorer som sitter på insidan av främre stötfångaren samt av bilens hastighet för att avgöra om en olycka med en fotgängare har inträffat. En signal
aktiverar i detta fall ett manöverdon som lyfter bakre delen av motorhuven 10 cm. Detta utrymme mellan huven, motorn och andra hårda delar fördelar effektivt krockenergin. Vår
egen forskning visar att tekniken med popup-motorhuvar kan medföra minskad risk för huvudskador med ca 40 % jämfört med bilar som saknar systemet.

ACE: ADVANCED COMPATIBILITY ENGINEERING
ACE är en revolutionerande konstruktionsprocess som bidrar till att fördela och absorbera
krockkrafterna över ett större område – för att avlasta kupéutrymmet. Det reducerar också
kollisionskrafterna på det andra fordonet vilket ger även detta ett bättre skydd vid en olycka,
oavsett fordonets storlek. Så att säkerheten ökar för alla.
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DEFORMATIONSZONER FRAM OCH BAK
Karossen i nya Legend är konstruerad för att absorbera
krockkrafter och skydda passagerarna vid en eventuell
kollision.
Sidokrockbalkar i dörrarna och tvärbalkar under golvet ger
ytterligare skydd. 50 % av bilens bärande komponenter är
konstruerade i höghållfast stål för att bilen ska vara både lätt
och stark.

SÄKERHETEN LIGGER OSS VARMAST OM HJÄRTAT
När du köper en lyxbil förväntar du dig att alla säkerhetsföreskrifter ska vara uppfyllda med råge. Det är precis vad vi har åstadkommit med nya
Legend: den är försedd med de senaste aktiva och passiva säkerhetsåtgärder som vi har utvecklat.

TESTAD TILL MAX
I vår outtröttliga strävan efter säkerhet har vi byggt världens största
inomhuskrocktestcenter i Japan, Tochigi. Vi har också utvecklat POLAR II, världens mest
avancerade fotgängarkrockdocka.
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ABS/EBD/BA: STOPPKRAFT
Med nya Legends kraftfulla prestanda forsar du framåt utan ansträngning.
Men viktigare är att vi har vidtagit alla åtgärder som är möjliga för att se till att den kan stoppas snabbt.
Den här typen av bromsförmåga är ett resultat av vår avancerade bromsteknik – ABS (Anti-Lock Braking System) i kombination med EBD (Electronic Brake-force Distribution) och
BA (Brake Assist) – allt för att säkerställa att du kan stoppa nya Legend snabbt och effektivt, under alla förhållanden.

VEHICLE STABILITY ASSIST: STABILITET NÄR DET BÄST BEHÖVS
Aerodynamiken och det sportiga väggreppet i nya Legend erbjuder stora mått av stabilitet. Men vi har gått ett steg längre genom att se till att all understyrning och överstyrning
kompenseras automatiskt med VSA-systemet (Vehicle Stability Assist).
TRACTION CONTROL: VÄGHÅLLNING SOM EN SUPERCAR
Med SH-AWD har nya Legend väghållning så att det räcker och blir över. Det räcker faktiskt så långt att testerna på halkbanan nära nog nådde upp till nivån för Honda NSX.

SKYDDA DIN NYA LEGEND
Det finns ett omfattande urval av stöldskyddsfunktioner. Det finns t ex centrallås, kupélarm samt en lutningssensor. Denna sensor aktiverar larmet om bilen lyfts eller lutas.
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DIMLJUS

STRÅLKASTARSPOLARE

För att bidra till din och din omgivnings
säkerhet.

Håller alltid strålkastarglasen rena så att
ljuset inte försämras.

KÖRRIKTNINGSVISARE PÅ
YTTERBACKSPEGLARNA

LED-LAMPOR (LIGHT EMITTING DIODE)

KAMERA PÅ BAKLUCKAN

För att andra ska se dig bättre används
ljusstarka, reaktionssnabba LED i bakljus,
bromsljus, dimljus och blinkers

Kameran är diskret placerad nedanför bakre
nummerplåten och levererar information
från området bakom bilen till skärmen i
satellitnavigeringssystemet, en bra hjälp vid
fickparkering.

Visar övriga trafikanter dina avsikter.

HID-STRÅLKASTARE (HIGH INTENSITY
DISCHARGE)
Starka HID-strålkastare förbättrar både
sikten och säkerheten.
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®

®

SATELLITNAVIGERINGSSYSTEM

BLUETOOTH HFT

TEMPERATURREGLERADE STOLAR

FÄRDDATOR MED MÅNGA FUNKTIONER

BOSE LJUDSYSTEM

Utvecklat för optimal säkerhet och enkelhet.

The Bluetooth® handsfreetelefon (HFT) är
en lösning som låter dig ta emot viktiga
telefonsamtal i bilen samtidigt som du
behåller en säker körsituation.

Förarstolen och passagerarstolen i
framsätet har separata värmesystem så att
du kan välja en temperatur som känns
lagom just för dig.

Visar viktig information, t ex
vridmomentfördelning, aktuell
bränsleförbrukning, räckvidd, serviceintervall
och oljenivå.

INDIREKT LJUS

ELEKTRISKA SOLSKYDD

Blått ljus under baksätet, i bagaget och vid dörrhandtagen bidrar till en
lugn och avkopplande stämning.

I bakrutan finns ett särskilt solskydd i nät
som manövreras från takkonsolen över
föraren och ger passagerarna i baksätet
extra komfort.

®

BOSE LJUD MED 10 HÖGTALARE

ÖPPNINGSBARA ARMSTÖD

FLERFUNKTIONSREGLAGE

Med bl a en CD/DVD-växlare för 6 skivor i Utvecklat och särskilt anpassat till nya
instrumentpanelen.
Legend. En digital 8-kanalig förstärkare på
260 watt med Centerpoint®-processor som
ger perfekt ljudbild, med 5:1 surround-ljud.

Softtouch-lås.

Med ett enda reglage styr du
satellitnavigeringssystemet,
ljudanläggningen och luftkonditioneringen.
Det går snabbt och lätt att flytta från skärm
till skärm.

ELEKTRISK SOLLUCKA

MUGGHÅLLARE

INFÄLLBARA NACKSTÖD

MINNESKNAPPAR

KOMPROMISSLÖST BAGAGEUTRYMME

Bidrar med extra ljus och en känsla av
ytterligare rymd i en redan rymlig bil.

Placerade under armstödet. Ett annat
exempel på hur till och med den enklaste
utrustningen i nya Legend har getts
förstklassig design och känsla.

Maximal bakåtsikt med en knapptryckning
när du backar.

För yttersta komfort och bekvämlighet.
Föraren justerar stolsinställningarna, och
sedan sparas de i Legends minne. Om
inställningarna ändras kan de återfås med
endast en knapptryckning.

Nya Legend har ett elegant
bagageutrymme med plats för allt bagage
eller upp till fem golfbagar.

MODELLER
Nya Legend finns tillgänglig i fem lacker, med metallic och pearl. Interiören kan väljas i beige, varmgrått eller svart mjukt läder med
instrumentpanel i trä.
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(Tillval) CMBS (kollisionsmildrande bromssystem),
ACC (adaptiv farthållare) och ventilerade framstolar.

NYA LEGEND 3.5 VTEC
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FORMA DINA DRÖMMAR
Dina önskningar och drömmar är lika unika som du själv. Det är därför som Honda har satsat på ett brett utbud i Honda Genuine
Accessories, originaltillbehören som förvandlar körupplevelsen till din alldeles egen. Mer information finns hos din lokala återförsäljare
eller på www.honda-access.com
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GOLVMATTOR
Finns i svart, beige eller grått. De förstklassiga golvmattorna med läderdetaljer och logo i relief i borstad metall ligger säkert på plats.

Ratten och växelspaksknoppen i trä och läder
finns i svart, beige och grått.

TRÄ- OCH LÄDERRATT

VÄXELSPAKSKNOPP

Trä- och läderratt med kontrasterande stickning ger nya Legend en självsäker känsla
av klass.

Växelspaksknopp i trä och läder med kontrasterande stickning bidrar till interiörens
känsla av lyx. Växelväljarknopp i aluminium.

PARKERINGSSENSOR FRAM OCH BAK

BAGAGERUMSMATTA

18-TUMS ALUMINIUMFÄLGAR

SKIDBOX

TAKRÄCKE

2 sensorer i främre stötfångaren och 4 i den bakre gör det lätt att parkera även om
det är trångt. De 6 sensorerna, i karossens färg, är snyggt integrerade med karossen.
De detekterar alla föremål i din väg och varnar med en tydlig ljudsignal.

En slitstark, lätt matta i polyetenplast med
perfekt passform skyddar bagagerummet i
nya Legend. Med höga kanter för att även
sidorna ska skyddas.

En uppsättning 18-tums aluminiumfälgar
med yta i Ebony Black bidrar till nya
Legends exklusiva utseende.

En gedigen, låsbar box som rymmer hela din
skidutrustning och monteras på takräcket.
Med Honda-logo.

Detta elegant silverfärgade takräcke
bildar en perfekt bas för våra
transporttillbehör till nya Legend.
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AKTIV OCH PASSIV LJUDKONTROLL
I Legend används en kombination av aktiv
och passiv ljudkontroll för att skapa en
behaglig resmiljö.
AKTIV LJUDDÄMPNING, ANC (ACTIVE
NOISE CANCELLATION)
Den aktiva ljudkontrollen i kupén i nya
Legend bygger på ANC-systemet (Active
Noise Cancellation) som hela tiden
genererar ljud som motverkar eller
släcker ut buller. Det är dessa ljud som
aktivt kompenserar för sådant ljud i
kupén som stör friden för
passagerarna. Systemet är uppbyggt av
2 mikrofoner och en aktiv huvudenhet.
Mikrofonerna "lyssnar" kontinuerligt
efter oönskade ljud i kupén. Ljuden
analyseras och huvudenheten sänder
sedan ut ljud i motfas som motverkar
det oönskade bullret.
PASSIV LJUDKONTROLL
Medan många lyxbilar använder tunga,
ljuddämpande material använder nya
Legend ett lättviktsmaterial för
ljuddämpning, allt för att hålla totalvikten
nere.
Materialet används bakom
instrumentpanelen, i golvet, taket,
framskärmarna och motorhuven för att
absorbera buller innan det tränger in i
kupén.
Dessutom är vindbruset reducerat som
en följd av att vindrutetorkarna är dolda
och att sidorna på Legend är fullständigt
släta med sidorutor och mittstolpar helt i
nivå med karossen i övrigt.
Ytterligare ett element i den passiva
bullerdämpningen i Legend är VVS
(Variable Valve Silencer) som ingår i
avgassystemet. Det här systemet
reducerar bullret från avgassystemet när
motorn accelererar.

ADAPTIV FARTHÅLLARE, ACC (ADAPTIV
CRUISE CONTROL)
Med ACC (Adaptive Cruise Control) kan
föraren välja avståndet mellan Legend
och framförvarande fordon medan
farthållaren är aktiverad. Systemet
kontrollerar gasreglaget automatiskt,
och till och med bromsar om det
behövs, för att bibehålla det angivna
avståndet.
När vägen framför sedan är fri återtar
Legend automatiskt den inställda
hastigheten.
ADAPTIVT STRÅLKASTARSYSTEM, AFS
(ADAPTIVE FRONT LIGHTING SYSTEM)
AFS-systemet i Legend är ett
hjälpmedel på vindlande vägar. Föraren
ser mer av kurvorna genom att
strålkastarna kan vridas upp till 20
grader och lysa upp delar av vägen
som annars skulle ligga i mörker. När
föraren på detta sätt får ett större
synfält kan eventuella risksituationer
upptäckas tidigare. Legend är också
utrustad med HID-strålkastare (HighIntensity Discharge) som ger en längre,
mer samlad ljuskägla än konventionella
halogenlampor. Det går också lättare
för andra trafikanter att upptäcka
Legend genom att bakljus, bromsljus,
backljus och blinkers har snabba
LED-lampor.
AVANCERAD KOMPATIBILITETSKONSTRUKTION,ACE (ADVANCED
COMPATIBILITY ENGINEERING)
Legend är uppbyggd på en innovativ
ramkonstruktion, konstruerad för att
reducera de krafter som passagerarna
utsätts för vid frontalkollisioner. ACE
fördelar och absorberar krockenergin
över ett större område i syfte att hålla
kupéutrymmet intakt och skydda
passagerarna. Dessutom fungerar ACE
utjämnande mellan fordon av olika
storlek. Konstruktionen i Legend
reducerar krockkrafterna på andra
fordon, inklusive de minsta minibilarna.

AVANCERAD 5-STEGS AUTOMATISK
VÄXELLÅDA MED SPORTVÄXLING
Utnyttja den bekväma, konventionella
automatiken eller roa dig med manuell
växling. Den här sofistikerade
växellådan låter dig välja det som
passar dig bäst. När du flyttar
växelväljaren till Sequential SportShiftläget väljer du manuell växling. I det
här läget växlar du med en lätt knuff
framåt eller bakåt på växelväljaren eller
genom att använda paddlarna på
ratten.
Med paddlarna kan du växla utan att
behöva ta händerna från ratten.
Vilken växlingsmetod du än väljer kan
du växla upp och ned genom hela
registret. Växellådan databehandlar
snabbt insignalerna från föraren och
kommunicerar med gasreglagesystemet (Drive-By-Wire) vilket
resulterar i snabba, exakta växlingar.
ABS (ANTILOCK BRAKING SYSTEM), EBD
(ELECTRONIC BRAKE-FORCE
DISTRIBUTION), BA (BRAKE ASSIST)
Bromssystemet i Legend är konstruerat
för att snabbt och effektivt stanna bilen
med minsta möjliga bromsavmattning.
Systemet är uppbyggt kring ventilerade
skivbromsar på alla fyra hjulen och
bromsok med 4 kolvar. Härutöver har
Legend den allra senaste bromstekniken
med:
• ABS (Antilock Braking System) som
bidrar till att behålla styrförmågan vid
inbromsningar på halt underlag.
• EBD (Electronic Brake-force
Distribution) som anpassar bromskraften
mot viktfördelningen och bilens totalvikt.
• BA (Brake Assist) som övervakar
bromsansättningen och förstärker
bromskraften vid en panikbromsning för
att stoppa bilen så fort som möjligt.

FÖRSTKLASSIG BOSE®LJUDANLÄGGNING MED 10 HÖGTALARE
Ljudsystemet är utvecklat och anpassat
särskilt för Legend för att skapa bästa
möjliga ljudupplevelse. Tio BOSE®högtalare är strategiskt utplacerade i
hela kupén för att skapa en perfekt
ljudbild.I anläggningen ingår en
CD/DVD-växlare för 6 skivor monterad i
instrumentpanelen. Även om systemet
kan användas för många olika ljudformat utnyttjas den fulla kapaciteten
bäst när protokollet 5.1-surroundljud
spelas. Anläggningen drivs av en digital
8-kanalig förstärkare på 260 Watt med
BOSE® Centerpoint-processor så att
CD-skivor även kan spelas med
simulerat surroundljud.
KOLLISIONSMILDRANDE SYSTEM, CMBS
(COLLISION MITIGATION BRAKING)
CMB-systemet är särskilt utformat för
att varna föraren inför en hotande
kollision eller – när kollisionen inte går
att undvika – reducera krockenergin
genom automatisk inbromsning.
Systemets ”ögon” är en radarsändare
som är monterad bakom grillen på
Legend. En radarsignal sänds ut
kontinuerligt och dess eko utvärderas.
Om systemet upptäcker ett fordon eller
ett hinder i vägen bestämmer det
avståndet och med vilken hastighet
faran närmar sig. Om hastigheten
överskrider ett gränsvärde varnar
systemet omedelbart föraren med ett
blinkande ljus på instrumentpanelen
och en ljudsignal. Om föraren inte
vidtar åtgärder för att minska
hastigheten kommer systemet
automatiskt att dra åt förarens
säkerhetsbälte och påbörja
inbromsningen.
När systemet detekterar att en
frontalkollision är oundviklig och
föraren fortfarande inte vidtagit några
åtgärder sträcks båda
säkerhetsbältena i framsätet och full
bromskraft appliceras automatiskt.

Automatiken har till syfte att minska
krockhastigheten och de person- och
fordonsskador som kan uppstå.
ELEKTROMAGNETISKA KOPPLINGAR
OCH 2-STEGS PLANETVÄXLAR
I SH-AWD-systemet (Super HandlingAll Wheel Drive) ingår de 2-stegs
planetväxlar som i samverkan med de
elektromagnetiska kopplingarna
skapar Legends fantastiska väghållning. Så länge du kör rakt fram
fördelas momentet på konventionellt
sätt. När körningen blir sportigare
interagerar de två systemen så att
fördelningen varieras mellan 0 och
100 % på respektive bakhjul på
bråkdelen av en sekund. Genom att
dirigera momentet till det hjul där det
bäst behövs förbättras stabiliteten och
kurvtagningsförmågan. Från förarens
synpunkt är systemet fullständigt
osynligt och skänker endast total
kontroll och ett oerhört väggrepp.
FRAMHJULSUPPHÄNGNING MED DUBBLA
LÄNKARMAR
Denna speciella hjulupphängning används
för att maximera hjulens kontakt med
vägbanan för bästa kurvtagningsförmåga i
varje situation i samverkan med
SH-AWD-systemet (Super Handling-All
Wheel Drive). Styrningen är dessutom än
mer exakt tack vare den exceptionella
camberstyrningen. Kurvtagning, ojämna
vägbanor och till och med sidokrafter kan
få hjulen att lämna förarens tänkta bana.
Med denna konstruktion erhålls minsta
möjliga cambervariationer.
FRONT- OCH SIDOKROCKKUDDAR
Med utgångspunkt i en styv kaross och
3-punkts säkerhetsbälten kompletteras
personskyddet i Legend med tvåstegs
krockkuddar i framsätet som kan lösa
ut på två olika nivåer beroende på
kollisionskrafternas storlek och
användning av säkerhetsbälte.

PASSAGERARDETEKTERINGSSYSTEM,
OPDS (OCCUPANT POSITION DETECTION
SYSTEM)
Sidokrockkuddarna i framsätet i Legend
är kompletterade med systemet ODPS
som känner av passagerarens längd och
i förekommande fall förhindrar att
krockkudden löser ut felaktigt. Sidokrockkuddarna är kompletterade med
sidoskyddsgardiner för att ge ett extra
gott skydd vid sidokollisioner.
SOLSKYDD I BAKRUTA OCH SIDORUTOR
Legend är utrustad med elektriskt
solskydd för att öka komforten för
passagerarna i baksätet. Solskyddet
manövreras av föraren från konsolen i
taket. Legend har även solskydd på
sidorutorna och dessa manövreras
manuellt av passagerarna i baksätet.
Solskydden, i nät, skyddar från solens
inträngande strålar men hindrar ändå
inte sikten bakåt och åt sidorna.
NEDFÄLLBARA NACKSKYDD I BAKSÄTET
Baksätet i Legend har tre nackskydd. När
inga passagerare finns i baksätet kan
föraren sänka nackskydden från takkonsolen. Passagerarna i baksätet
återställer nackstöden manuellt när det
behövs.
RÖSTSTYRT SATELLITNAVIGERINGSSYSTEM
Det DVD-baserade satellitnavigeringssystemet ger vägvisning steg för steg,
både med muntliga anvisningar och på
kartan, hela vägen fram till målet. DVD:n
innehåller även information om besöksmål
i närheten av färdvägen, t ex bensinstationer om du skulle ha behov av sådan
information i okända omgivningar.
Systemet kan känna igen över 550
röstkommandon – inklusive kontroll av
ljudanläggning och luftkonditionering – så
att föraren kan göra inställningar utan att
händerna behöver lämna ratten.

SH-AWD
(SUPER HANDLING-ALL WHEEL DRIVE)
SH-AWD är ett otroligt system som
konstruerats för att uppfylla förarens
intentioner. Systemet innebär fördelar för
alla förare på alla typer av underlag –
torrt, vått, is med mera. När underlaget
är halt dirigerar SH-AWD-systemet all
kraft till det hjul som har bäst grepp. Vid
körning längs en raksträcka eller i svaga
kurvor kan upp till 70 % av vridmomentet överföras till fram- eller bakhjulen för
att optimera dragkraften. I skarpa kurvor
styrs all kraft på bakhjulen till ytterhjulet.
Sedan accelereras ytterhjulet mekaniskt
för att underlätta kurvtagningen. Föraren
upplever detta som ökad kurvstabilitet,
bättre precision och neutrala
styregenskaper.
3,5-LITERS VTEC V6-MOTOR MED
24 VENTILER
Motorn i Legend är späckad med några
av de mest avancerade tekniker som
finns tillgängliga för standardbilar.
Innan Honda introducerade VTECsystemet (Variable Valve Timing and Lift
Electronic Control) innebar motorinställning alltid ett val mellan vridmoment vid låga varv och motoreffekt
vid höga. Med VTEC-motorn i Legend
har Hondas ingenjörer inte behövt
kompromissa. 3,5-liters V6-motorn i
Legend uppvisar både högt vridmoment
vid låga varvtal (max 351 Nm) och hög
effekt vid höga varvtal (max 295 hk).
Den otroliga VTEC-motorn i Legend
levererar effekt och vridmoment utifrån
två helt olika kamaxelprofiler vilket gör
motorn osannolikt flexibel och svarsvillig i alla situationer. Vid låga varvtal
ger den ena kamaxelprofilen lägre
ventilhöjd och kortare öppningstid,
strömningshastigheten för gasblandningen blir högre och därmed vridmomentet. När motorvarvtalet ökar
växlar VTEC till en kamaxelprofil med
högre ventilhöjd och längre
öppningstid. Luftflödet blir större med

en högre effekt vid höga varvtal som
resultat.
VSA (VEHICLE STABILITY ASSIST)
En rad med sensorer i VSA-systemet har
till uppgift att upptäcka överstyrning och
understyrning. Beroende på hur allvarlig
situationen bedöms vara, kan systemet
öka motoreffekten och/eller bromsa olika
hjul för att korrigera och återföra bilen till
den avsedda kursen. Systemet fungerar
fullständigt omärkligt och ger endast en
trygg färd. Systemet ökar stabiliteten vid
kurvtagning men hjälper även till att
reglera dragkraften. Tillsammans med
SH-AWD-systemet bromsar systemet
automatiskt ett hjul som förlorat
dragkraften vid acceleration på halt
underlag.
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